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آسڈیٌٌظ جظ کی توعظ عے عٌذھ کی دیہی عاللوں 

هیں هغتذمیي کو ہبٔوعٌگ کی عہولیبت فشاہن کی جبئیں 
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 گی۔

دیہی عاللوں هیں هغتذمیي کو جیغب کہ عٌذھ کے 

ہبٔوعٌگ کی عہولیبت فشاہن کشًب اوس هتعلمہ یب ریلی 

 هعبهالت هیں عہولیبت دیٌب همظود ہے؛

اوس جیغب کہ عٌذھ اعیوجلی کب اجالط جبسی ًہیں ہے 

اوس گوسًش عٌذھ هطوئي ہے کے هوجودٍ طوستذبل 

 کی تمبضہ ہے کے ہٌگبهی لذم اٹھبیب جبئے؛

اعالهی جوہوسیہ پبکغتبى کے آئیي کے اة اط لیئے، 

( کے تذت هلے ہوئے ۱کی شك ) ۱۲۸آسٹیکل 

اختیبسات کو اعتعوبل هیں التے ہوئے گوسًش عٌذھ 

 ًے هٌذسجہ ریل آسڈیٌٌظ ثٌب کش ًبفز کشًب فشهبیب ہے:

( اط آسڈیٌٌظ کو عٌذھ گوٹھ آثبد )ہبٔوعٌگ ۱۔ )۱

 کہب جبئے گب۔ ۱۹۸۷اعکین( آسڈیٌٌظ، 

 الفوس ًبفز ہوگب۔(یہ فی ۲)

(یہ طوثہ عٌذھ کے عبسے دیہی عاللوں پش ًبفز ۳)

ہوگب، هبعوائے اى دیہی عاللوں کے جي کو دکوهت 

اط ًے عشکبسی گضیٹ هیں ًوٹیفکیشي کے رسیعے 

 آسڈیٌٌظ کے آپشیشي عے ثبہش سکھب ہو۔

اط آسڈیٌٌظ هیں جت تک کچھ هضووى اوس هفہوم ۔ ۲

 کے هتضبد ًہ ہو، تت تک:

(a) 'هطلت هغتذك شخض جظ کو اط ''االٹی '

 آسڈیٌٌظ کے تذت صهیي االٹ کی گئی ہے؛

(b)  االٹوٌٹ کویٹی'' هطلت کویٹی جو عبت عے''

صائذ افشاد پش هشتول ًہ ہوگی، جو کلیکٹش کی 

طشف عے ثتبئے گئے طشیمیکبس کے تذت 

 ایک یب هضیذ دیہوں کے لیئے ثٌبئی گئی ہو؛

(c)  آعبئش'' هطلت صهیي جو کغی گبٔوى کے''

ہو یب گھبط کے همظذ یب گبٔوى والوں  ًضد

کے دوعشے عبم اعتعوبل کے لیئے هختض 

 کی گئی ہو؛

(d)  کلیکٹش'' هطلت ضلع کب کلیکٹش اوس جظ هیں''

شبهل ہے کوئی عولذاس جظ کو دکوهت کی 

طشف عے اط آسڈیٌٌظ کے تذت خبص 
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طوس پش کلیکٹش کی رهیذاسیبں عٌجھبلٌے کے 

 لیئے اختیبس دیئے ہوں:

(e)  جیغے عٌذھ  اعٹیٹ''دیھ'' هطلت ایک دیھ یب

هیں واضخ کیب گیب  ۱۹۹۱لیٌڈ سویٌیو ایکٹ، 

 ہو۔

(f)  هغتذك فشد'' هطلت ایک شخض جو دیہی''

عاللے هیں سہتب ہو اوس گبٔوى هیں سہبئش کب 

 دمیمی ضشوستوٌذ ہو؛

(g) دکوهت'' هطلت دکوهت عٌذھ؛'' 

(h)  گشاًٹ'' هطلت صهیي کے هبلکبًہ دموق''

 دیٌے کی گشاًٹ؛

(i)  ۴''ہبٔوعٌگ اعکین'' هطلت اعکین جو دفعہ 

 کے تذت تیبسی کی گئی ہو؛

(j)  صهیي'' هطلت دکوهت کی هبلکی هیں صهیي''

اوس جظ هیں شبهل ہو صهیي جو اط آسڈیٌٌظ 

کے همبطذ دبطل کشًے کے لیئے دبطل 

 کی گئی ہو؛

(k)  واضخ کیب گیب'' هطلت لواعذ کے تذت''

 واضخ کیب گیب؛

(l) ٌٌظ کے تذت ثٌبئے ''لواعذ'' هطلت اط آسڈی

 گئے لواعذ؛

(m) '' گبٔوں'' هطلت ایک سہبئش یب آثبدی جظ هیں

یب ٹٌڈو، لیکي عوائے  لظجہشبهل ہے گوٹھ، 

شہشی عاللوں کے جیغے عٌذھ ثلذیبتی 

هیں واضخ کیب گیب  ۱۹۹۹دکوهت آسڈیٌٌظ 

 ہے۔

اگش دوعشی طشح اط  لیب جبئے هفہوم یہ ہی(۲)

آسڈیٌٌظ هیں فشاہن کیب جبئے یب جہبں هضووى اوس 

هفہوم عبسے اظہبسوں کے اعتعوبل کشًے کے 

ثبوجود اط آسڈیٌٌظ هیں ثیبى کیب ہوا ًہیں ہے تو اط 

کی وٍ ہی هعٌی ہوگی جو اط کو عٌذھ لیٌڈ سویٌیو 

اوس عٌذھ ثلذیبتی دکوهت آسڈیٌٌظ،  ۱۹۱۹ایکٹ، 

 ۔هیں دی گئی ہے ۱۹۹۹
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۔ اط آسڈیٌٌظ کی دوعشی گٌجبئشوں کے تذت، ۳

کلیکٹش االٹوٌٹ کویٹی کی عفبسشوں پش گھش کی تعویش 

کے لیئے ایک هغتذك فشد کو یوًیي کبٔوًغل هیں 

صهیي االٹ کش عکتب ہے، جو دو گھٌٹوں عے صائذ ًہ 

ہوگی، جظ هیں وٍ عبم طوس پشهفت هیں سہبئش اختیبس 

ضواثظ کے تذت کش عکتب ہے ایغی ششائظ اوس 

 جیغے ثیبى کیب گیب ہو۔

پش ًبفز ثششطیکہ هٌذسجہ ثبال دذ اط صهیي یب آعبئش 

ك شخض ًے اط ًہیں ہوگی جظ جگہ پش هغتذ

آسڈیٌٌظ ًبفز ہوًے عے پہلے گھش ثٌبیب ہو، اط دغبة 

 عے کہ اط ًے هغتمل سہبئش اختیبس کی ہے۔

کی گٌجبئشوں کو هوثش ثٌبًے کے لیئے  ۳( دفعہ ۱۔ )۴

کلیکٹش االٹوٌٹ کویٹی عے هشوسے کے عبتھ هزکوسٍ 

 طشیمے عے ایک ہبٔوعٌگ اعکین تیبس کش عکتب ہے۔

( کے تذت اعکین هیں شبهل ہو عکتب ۱(ریلی دفعہ )۲)

 لیکيہے ایک گبٔوں جو ایک ًجی صهیي پش والع ہو 

ایغی صهیي اعکین هیں صهیي کے هبلک عے تذشیشی 

 جبئے گی۔ طوس پش اجبصت کے عوا شبهل ًہیں کی

کے تذت  ۳۔ االٹ کشدٍ صهیي کے هبلکبًہ دك دفعہ ۵

گشاًٹ کے رسیعے االٹی کو هٌتمل کیئے جبئیں گے 

ایغے طشیمے اوس ششائظ اوس ضواثظ کے تذت 

 جیغے ثیبى کیب گیب ہو۔

۔ جت تک صهیي کی االٹوٌٹ یب اط علغلے هیں ۱

هبلکبًہ دموق کی هٌتملی کی جبئے کلیکٹش االٹی یب 

و طفبئی پیش کشًے کب هولعہ دیٌے کے ثعذ گشاًٹی ک

صهیي کی االٹوٌٹ یب گشاًٹ سد کش عکتب ہے اوس صهیي 

واپظ کش عکتب ہے، اگش وٍ هطوئي ہے کہ االٹی یب 

 گشاًٹی:

(a)  االٹوٌٹ یب گشاًٹ دبطل کشًے کے لیئے غلظ

 هعلوهبت فشاہن کی ہے؛ یب

(b) االٹوٌٹ یب گشاًٹ کی ششائظ کی خالف وسصی کی

 ہے؛

ثششطیکہ صهیي واپظ لیٌے عے پہلے االٹوٌٹ یب 
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گشاًٹ کی ششائظ کی خالف وسصی پش االٹی یب گشاًٹی 

کو ایغی غلطی عذھبسًے کب هوصوں هولعہ دیب جبئے 

 گب۔

کے تذت صهیي واپظ کی گئی  ۱( جہبں دفعہ ۱۔ )۹

ہے، کلیکٹش االٹی یب گشاًٹی کی عبسی عوبستیں، 

کوئی ہو، اى کو تعویشات اوس دوعشی جبئیذاد، اگش 

ہٹبًے کب دکن دی عکتب ہے، جو عبئیٹ پش اط کے 

لیکٹش عبتھ تعلك سکھتی ہو اوس عبئیٹ کب خبلی لجضہ ک

 کے دوالے کشًے کے لیئے ایغی هذت دی جبئے گی

جو دکن جبسی کشًے والی تبسیخ عے عبٹھ دى عے 

 صائذ ًہ ہو۔

( کے تذت جبسی ۱(اگش االٹی یب گشاًٹی ریلی دفعہ )۲)

دکن پش عولذسآهذ کشًے هیں ًبکبم ہوتب ہے تو،  کشدٍ

کلیکٹش دوثبسٍ داخل ہو کش، لجضہ لے کش اوس ریلی 

 ( کے تذت دکن جبسی کش عکتب ہے۔۱دفعہ )

کی  ( کے تذت دوثبسٍ داخل ہوًے۲یلی دفعہ )(ر۳)

( هیں ثتبئی گئی عوبست، ۱طوست هیں، ریلی دفعہ )

 گی۔جبئے فشوخت تعویش یب دوعشی کوئی جبئیذاد 

صهیي واپظ کشًے پش آًے واال خشچہ ریلی دفعہ (۴)

( کے تذت فشوخت هیں عے لیب جبئے گب، اگش وٍ ۳)

سلن ًبکبفی ہو تو اط کو لیٌڈ سویٌیو کی ثمبیبجبت کی 

 طوس پش لی جبئے گی۔

کغی لبًوى کے  ۔ جت تک کچھ ولتی طوس پش ًبفز۸

هتضبد ًہ ہو، کوئی صهیي ثشوول آعبئش اوس سہبئشی 

کے جہبں هغتمل سہبئش کے لیئے گھش ثٌبئے  جگہوں

گئے ہیں، وٍ اط آسڈیٌٌظ کے همظذ دبطل کشًے 

صهیي کی طلجی ایکٹ، ولت کے لیئے کغی ثھی 

دبطل کیئے جب کی گٌجبئشوں کے تذت  ۱۸۹۴

 ۔عکتے ہیں

صهیي کی سہبئشی جگہیں دبطل ًہیں کی ثششطیکہ 

جبئیں گی اگش ایغی صهیي یب سہبئشی جگہ کے هبلک 

 طشف عے گھش ثٌبیب گیب ہے۔کی 

( کغی عولذاس کی طشف عے اط آسڈیٌٌظ کے ۱۔ )۹

 
 لواعذ ثٌبًے کب اختیبس

Power to make 

rules 



 
7 

جبسی کشدٍ کغی دکن کے علغلے هیں ضلع  تذت 

کے کلیکٹش کو اپیل کی جبئے گی اوس کلیکٹش کی 

طشف عے کلیکٹش کے اپیلیٹ آسڈس ًہ ہوًے کی 

طوست هیں جبسی کشدٍ دکن پش کوشٌش کو اپیل کی 

 جبئے گی۔

( کے تذت اپیل واضخ کیئے گئے ۱)(ریلی دفعہ ۲)

 طشیمے تذت عٌی اوس خبسج کی جبئے گی۔

۔ یہ آسڈیٌٌظ اثشاًذاص  ہوگب هبعوائے کبلوًبئضیشي ۱۱

اوس اط کے تذت  ۱۹۱۲آف گوسًوٌٹ لیٌڈط ایکٹ، 

 ثٌبئے گئے لبعذے، پبلیغی یب دکن کے۔
 

۔ اط آسڈیٌٌظ یب ثٌبئے گئے کغی لبعذے هیں کچھ ۱۱

یبسی کو هذذود یب کن ًہیں کشے ثھی  دکوهت کے اخت

گب، اط علغلے هیں کغی ثھی هعبهلے کو دل کشًے 

 کے علغلے هیں، جیغے ثھی وٍ اط کے عبهٌے آئے۔

۔ دکوهت اط آسڈیٌٌظ کے همبطذ دبطل کشًے ۱۲

 کے لیئے لواعذ ثٌب عکتی ہے۔
 

کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت آرڈیننس نوٹ: 

استعمبل نہیں کیب جب کے لیئے ہے، جو کورٹ میں 

 سکتب۔

 


